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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA BEROTEGIEN MANTENTZE-LANAK ETA MANEIUA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0016 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Barazkigintza eta loregintza Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Laborantza-eragiketak eta barazkiak eta lore moztuak biltzea. Iraupena 200 

Laborantza-eragiketak, ureztapena eta ongarritzea (zeharkakoa) 80 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Loreen eta barazkien bilketa, biltegiratzea eta garraioa. Iraupena 

80 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0528_2 BARAZKIAK ETA LORE MOZTUAK LANTZEKO, BILTZEKO, GARRAIATZEKO 
ETA LEHEN EGOKITZEA EGITEKO ERAGIKETAK EGITEA gaitasun-ataleko LB6 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Berotegien eta tunelen mantentze-lanak eta maneiua egitea barrualdean ingurumen-egoera optimizatzeko. 

Ei1.1 Barazkigintzako eta lore moztuko laborantzan erabiltzen diren berotegien eta tunelen motak deskribatzea. 
EI1.2 Egituran izaten diren matxura ohikoenak identifikatzea, lehenbailehen konpontzearren. 
EI1.3 Eskuzko sistemetan eta sistema automatikoetan ureztapena eta ingurumena kontrolatzeko ekipamenduen zundak eta tresnak 
identifikatzea. 
EI1.4 Ureztapeneko eta ingurumeneko automatismoen funtzionamendua deskribatzea, ingurumen-parametroen arabera. 
EI1.5 Estalkiaren eta estalki bikoitzaren materialak edo laboreak babesteko erabiltzen diren plastikoak deskribatzea, erresistentziaren, 
iraupenaren, argi-transmisioaren eta -hedapenaren, eta termikotasunaren arabera. 
EI1.6 Lan horiek egitean laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko kontuan hartu beharreko neurriak identifikatzea. 
EI1.7 Berotegiko barazkigintzako edo lore moztuko laborantzako kasu praktiko batean, ingurumen-egoera behar bezala zehaztuta 
egonik: 

- Berotegiak ingurumen-egoera aldatzeko dituen mekanismo guztiak abiaraztea, une horretan laborearentzat baldintza optimoak 
lortzeko. 

- Klimaren neurketa-tresnen irakurketak jasotzea berotegian baldintza mesedegarriak izateko eta, horretarako, aireztatzea, 
hezetzea, itzaleztatzea edo estalki bikoitza ipintzea. 

- Egituran eta estalkian izaten diren ohiko matxurak konpontzea. 
- Berotegien eta tunelen mantentze-lanak eta maneiua egitea. 

 
Edukiak 
1.  Berotegiak: 

- Berotegien eta tunelen egitura: materialak. 
- Berotegien eta tunelen estalkiak: Materialak. 
- Ingurumen-kontrola: mekanismoak. 
- Berotegiaren maneiua. 
- Klimaren neurketa-tresnen irakurketak jasotzea berotegian baldintza mesedegarriak izateko eta, horretarako, aireztatzea, 

hezetzea, itzaleztatzea edo estalki bikoitza ipintzea. 
- Berotegiak ingurumen-egoera aldatzeko dituen mekanismo guztiak abiaraztea, une horretan laborearentzat egoera optimoa 

lortzeko. 
- Egituran eta estalkian izaten diren ohiko matxuren konponketa. 
- Berotegien eta tunelen mantentze-lanak eta maneiua egitea. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
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– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 
gainditu izana 

– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den 

araudiaren arabera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Barazkigintza eta loregintza. 
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